
 
 

 

নাসিকা িংক্রান্ত স্বাব স্বয়ং-পরীক্ষা করার বযবহারকারীর গাইড 
 

 নাসিকা ি়ংক্রান্ত স্বাব স্বয়ং-পরীক্ষা করার মানন সক?   

স্বযং-পরীক্ষা মানন এমন একটি পরীক্ষা যা আপসন সননের নানকর 
সিতনর কনরন।  

• এই পরীক্ষাটি িনাক্ত করনত পানর যয আপনার যকাসিড-19  

হনযনে সকনা। 
• আপনানক এই পরীক্ষাটি ঘনঘন করনত হনব: িপ্তানহ একবার 
বা দইুবার। 

এই পরীক্ষাটি করনত হনে আপনার অবশ্যই: 
• যেন জ্বর বা মাথাবযথার মন া যকানও লক্ষণ না থানক। 
• যকাসিড-19 হনযনে এমন যকান বযসক্তর িংস্পনশ্ে আনিনসন। 

আপনার মনযয যসদ যকান েক্ষণ যদখা যদয বা আপসন এমন যকান বযসক্তর িংস্পনশ্ে 
এনিনেন যার যকাসিড -19 রনযনে, তাহনে আপনানক অবশ্যই েযানবানরটাসর যত 
সপসিআর (PCR) পরীক্ষা, বা একটি ব্যাসপড অযাসিনেন পরীক্ষা করানত হনব।  

 

নাসিকা ি়ংক্রান্ত স্বাব স্বয়ং-পরীক্ষাটি আপসন কীভানব িম্পাদন করনবন   

ধাপ 1: 

• িাবান ও েে সদনয আপনার হাত যুনয যেেুন, বা হাইনরাঅযােনকাহে যেে সদনয 
িযাসনটাইে করুন। 

• িমস্ত টুকনরাগুসে যক বাক্স যেনক বার কনর, িােিানব পসরষ্কার করা একটি 
িমতে োযগানত রাখুন। 

ধাপ 2:  

• নানকর ফুন ান  2 যথনক 3 যিসিসম ার গভীনর স্বাবটি প্রনবশ করান।  

• আনে কনর স্বাবটি যক আনরা এক ু সভ নর য াকান                                          
আপসন েখন িামানয প্রস নরাধ অনুভব করনবন  খনই যথনম োন। 

• আপনার নানকর অভযন্তনর স্বাবটি যক য ারান।  
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ধাপ 3: 

এখন আপনানক কা ট সরজ যথনক আপনার ফলাফলগুসল পাওযা দরকার:  

• দটুি রসিন োইন, একটি C যত এবং অনযটি Tযত: পরীক্ষাটি ইসতবাচক 

• একটি রসিন োইন যকবেমাত্র C যত: পরীক্ষাটি যনসতবাচক  

• যকানও রসিন োইন যনই: পরীক্ষাটি পুনরাবৃসি করনত হনব।  

 ধাপ 4: 
 

• িবসকছু একটি সবন বযানগর সভ নর রাখুন, এটি বন্ধ কনর সদন এব়ং আপনার 
হা  ধুনয যফলুন। 

 
আপনার পরীক্ষাটি ইস বাচক হনল          আপনার কী করা উসচ                   

 াত্ক্ক্ষসণক একটি সপসিআর (PCR) পরীক্ষা করান, ো আপনার কা ট  সভ ানলর 
িানথ সবনামূনলয করাননা োনব 

অনযনদর রক্ষা করার জনয সননজনক স্ব-সবসিন্ন বা যিল্ফ আইনিানল  করুন 

• আপনার িানে যারা বিবাি কনরন তানদর যক োনান যয তানদরও স্ব-সবসিন্ন 
হনত হনব এবং পরীক্ষা করানত হনব।  

• যার িানে আপনার যযাগানযাগ হনযনে তানদরও োনান। 

• পরীক্ষার পনর 10 সদননর েনয স্ব-সবসিন্ন োকুন। 

আপনার ডাক্তারনক বলুন এব়ং  ারা আপনানক বলনবন যে কী করা উসচ । 
 

আপনার স্বাস্থ্য সনরীক্ষণ করুন এবং ওনযবিাইট যেনক পরামশ্ে সনন: 
mesconseilscovid.fr 

আপনার যসদ শ্বাি সননত িমিযা হয বা শ্বািকষ্ট হয, তনব অসবেনে 15 যত কে 
করুন এবং যারা বসযর এবং শুননত কষ্ট হয তারা অসবেনে 114 যত কে 
করুন। 

স্ব-সবসিন্ন ার িমযকাল যশষ হওযার পনর িা  সদননর জনয িুরক্ষামূলক 
পদনক্ষপগুসল অনুিরণ করুন। 
 

আপনার পরীক্ষাটি যনস বাচক হনল      আপনার কী করা উসচ                               

প্রসতরক্ষামূেক বযবস্থ্া অনুিরণ করা চাসেনয যান। 

যকানও িনেনহর কারনণ বা আপনার যসদ যকান েক্ষণ যদখা যদয তনব একটি 
সপসিআর(PCR) বা ব্যাসপড অযাসিনেন পরীক্ষা করান। 
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আরও তনেযর েনয িন্ধান করুন https://solidarites-sante.gouv.fr/autotests-

covid-19 
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